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पहहला धडा 

  मोहनने आईकडून हहांद ूधमााची ओळि करून घेतली. ती 
त्याला हहांद ूमांहदरात घेऊन जात असे. आपली आई गरीब, 
आजारी लोकाांची सेवा करते, हे मोहनने ततथे पाहहले. आई 
धार्माक होती आखि उपासतापास करत असे. उपवासाच्या हदवशी 
ती काहीही िात नसे. आईच्या या उपवास पद्धतीचा उपयोग 
गाांधीांनी पुढे आपल्या राजकीय कायाात अनेकदा केला.  

  शाळेत मोहन एक लाजाळू मुलगा होता. पि घरी मात्र तो 
िूप बदमाषी करत असे. तो त्याच्या बहहिीांच्या िोड्या काढत 
असे. त्यामुळे अनेकदा समस्या उद्भवत. 

    मोहनदास गाांधी याांचा जन्म 1869 साली भारतातील मुांबई शहराच्या उत्तरेला असलेल्या 
एका छोट्या शहरात झाला. लोक त्याांना मोहन या नावाने हाक मारत. ते आपल्या सहा 
भावांडापैकी सवाात धाकटे होते. त्याांचे आईवडील, भावांड ेआखि सवा काका, काकी, चुलत 
भावांड ेएकाच घरात राहात. मोहनचे वडील शहराचे हदवाि होते. एिाद्या न्यायाधीशासारिे 
ते लोकाांमधील तांटा र्मटवण्याचे काम करत.  



 
  वयाच्या पांधराव्या वषी मोहनने र्सगारेट ओढण्याचा 
प्रयत्न केला आखि नोकराांचे पैसेही चोरले. मग त्याने 
आपल्या भावाचे काही दाचगने चोरले. पि नांतर त्याला 
आपल्या या कृत्याांचा पश्चाताप झाला. त्याने पत्र र्लहून 
आपल्या कृत्याांची कहािी आपल्या वडडलाांना कळवली. 
आपल्याला र्शक्षा करावी, असा हट्ट त्याने वडडलाांकड ेकेला. 
पि त्याच्या वडडलाांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. हे पाहून 
मोहनला आश्चया वाटले. मोहनला र्शक्षा  
करण्याऐवजी त्याांनी त्याला क्षमा केली.  
 

क्षमा म्हिजे काय?  

  समजा, तुमच्या र्मत्राने तुमचे सफरचांद चोरले आखि 
िाऊन टाकले. तुम्ही त्याला म्हटले, “हरकत नाही.” 
म्हिजे, तुम्ही त्याला क्षमा केली. कुिालातरी क्षमा करिे, 
म्हिजे तुम्ही त्याच्या कृत्यावर त्याला रागवत नाही. 
तुम्ही न रागवल्यामुळे तुम्हाला त्याची पवाा आहे, असे 
हदसून येते. तुम्ही त्याला आििी एक सांधी देता.  

    वयाच्या तेराव्या वषी मोहनचे लग्न कस्तुरबा नावाच्या मुलीशी झाले. त्याकाळी 
बालवववाह ही एक सवासामान्य गोष्ट होती. कस्तुरबाचे शालेय र्शक्षि पूिा होईपयतं दोघे 
आपापल्या आईवडडलाांच्या घरीच राहीले. आयुष्य कसे जगावे, हे मोहनने कस्तुरबाला 
साांगण्याचा िूप प्रयत्न केला पि कस्तुरबाने त्याांना नेहमीच ववरोध केला. शाांतपिे ववरोध 
करण्याची आपल्या पत्नीची ही प्रवतृ्ती पाहून मोहन भारावून गेला. भववष्यात इांग्रजाांच्या 
धोरिाांना ववरोध करताना त्याांनी याच हत्याराचा उपयोग केला.  



इांग्लांडला प्रयाि 

  पि मोहनने आपला इांग्लांडला जाण्याचा 
तनधाार कायम ठेवला. जातीसमुहाच्या नेत्याांनी 
मोहनला वाळीत टाकले. मोहनशी कुिीही सांबांध 
ठेवायचे नाहीत, असा जिू फतवाच त्याांनी 
काढला. पि मोहनने कुिाबद्दल वैरभाव मनात 
ठेवला नाही. आपल्याला जातीत पुन्हा घेतले 
जावे, असा प्रयत्नही त्याने कधी केला नाही.   

     त्याकाळी हहांद ूधमीय लोक जातीभेद मानत असत. त्याांच्या मते, काही लोक इतराांपेक्षा 
शे्रष्ठ होते. हहांद ूधमाात लोकाांचे ववभाजन चार समुहाांमध्ये केले गेले होते: ब्राम्हि, क्षत्रत्रय, 
वैश्य आखि क्षुद्र. याांपैकी क्षुद्र ककां वा अस्पशृ्य लोक सवाात गरीब होते. कुिी त्याांच्याशी 
बोलत नसत, सांबांध ठेवत नसत. मोहनचे कुटुांब व्यापाऱयाांच्या जातीसमूहात मोडत होते.     

   वयाच्या अठराव्या वषी कुटुांत्रबयाांनी मोहनला इांग्लांडमधील एका कॉलेजात पाठवायचे 
ठरवले. त्याकाळात भारतावर इांग्लांडचीच सत्ता होती. त्यामुळे व्यापारी जातीसमुहाच्या 
नेत्याांना ही गोष्ट कळली तेव्हा ते नाराज झाले. त्याांच्या जातीसमुहात तोवर कुिी 
र्शक्षिासाठी देश सोडून बाहेर गेले नव्हते.  



  इांग्लांडमध्ये तीन वषे र्शकून मोहन वकील बनला. आपि माांस, मद्य याांना 
स्पशाही करिार नाही, हे आपल्या आईला हदलेले वचन त्याने पूिापिे पाळले.  

 

  शाकाहारी असल्यामुळे मोहनला काही अडचिी मात्र आल्या. कारि ततथे सवाच 
लोक माांस िात होते. पहहले काही महहने मोहनने बे्रड, ओटमील, कोको वगैरे 
िाऊन गुजराि केली. अिेरीस, त्याला एक शाकाहारी रेस्टॉरांट सापडले आखि 
त्याच्या जेविाची समस्या सुटली. मोहन आयुष्यभर शाकाहारीच राहीला. फळे, 
भाज्या आखि भाकरी हेच त्याचे अन्न राहीले.    

 

  इांग्लांडमध्ये मोहनला भरपूर चालण्याची सवय जडली. लांडनमध्ये तो सवात्र 
पायीपायीच कफरला. यामुळे त्याच्या पैशाांची बचत तर झालीच र्शवाय, त्याचे 
आरोग्यही सुदृढ राहीले. अनेक वषांनांतरही तो तरुिाांना  
लाजवेल इतक्या जलद गतीने दरूपयतं चालत जात असे.  



    अभ्यासात मोहनची प्रगती बऱयापैकी होती. 
त्याने जगाबद्दल बरेच ज्ञान र्मळवले आखि 
इांग्रजी भाषा उत्तमपिे अवगत केली. इांग्लांडमध्ये 
त्याची वेगवेगळ्या लोकाांशी भेट झाली. यापूवी 
कधी वाचली नव्हती अशी अनेक वतृ्तपत्र ेत्याने 
ततथे वाचली.   

  मोहनने अनेक धमाचंा अभ्यास केला आखि 
बायबलचे वाचनही केले. पवातावर येशनेु हदलेले   
    प्रवचन वाचनू मोहन िूप प्रभाववत झाला.  

“कुिी तुमच्या उजव्या गालावर चापट मारली तर तुम्ही तुमचा डावा गालही त्याच्यापुढे 
करा. कुिी तुमचा सदरा हहसकावू लागला तर त्याला तुमचा कोटदेिील देऊन टाका.” 

 

                   मोहन सतत क्षमाशीलतेचा हा धडा र्शकू लागले.  

बालपिी मोहनने एक कववता र्शकली होती: 
         थोर लोक सवांशी समानतेने वागतात,  
         वाईट वागिाऱयाांना आखिक आनांद वाटतात.  
याचा अथा, कुिी तुमच्याशी वाईट वागले तरी तुम्ही त्याच्याशी चाांगलेच 
वतान करा.  



दक्षक्षि आकिकेत एक वकील 
  1891 साली गाांधी इांग्लांडहून परतले. त्याांना घरी परतल्याचा आनांद झाला. पि घरी एक 
वाईट बातमी त्याांची वाट पाहात होती. इांग्लांडहून परतण्याच्या काही महहन्याांपूवी त्याांच्या 
आईचे तनधन झाले होते. यामुळे गाांधी उदास झाले. आईला हदलेले वचन आपि पाळले 
आखि आपि वकील झालो, हे आपल्या आईला आता ते कधीच साांगू शकिार नव्हते.     

 

  भारतात गाांधीची वकीली फारशी चालली नाही. त्याांना इांग्लांडमधील कायद्याांचे ज्ञान होते, 
पि भारतातील कायद्याांचे नव्हते. 1893 साली एका िटल्यासांदभाात त्याांना दक्षक्षि आकिकेत 
पाठवण्यात आले. या देशात एका भारतीयाने राहािे सहजसोपे नव्हते. दक्षक्षि आकिकेच्या 
काही भागात तर भारतीय लोकाांना ना जमीन धारि करण्याचा हक्क होता, ना काही 
व्यवसाय करण्याचा! रात्री नऊ वाजल्यानांतर भारतीयाांना बाहेर कफरायला जाण्यास कायद्याने  
मनाई होती.  

  एकदा गाांधी रेल्वेचे पहहल्या वगााचे 
ततकीट काढून प्रवास करत होते. पि ते 
गोरे नाहीत, या कारिास्तव त्याांनी 
पहहल्या वगााचा डबा सोडून जावे, असे 
त्याांना साांगण्यात आले. गाांधीांनी असे 
करण्यास नकार हदला तेव्हा एका 
पोलीसाने त्याांना त्याांच्या सामानासह 
रेल्वेतून बाहेर काढले. गाांधीांना 
स्टेशनवर रात्र काढावी लागली. 
त्याांच्याकड ेववचार करायला पुष्कळ वेळ 
होता. त्याांनी भारतीयाांप्रती असलेल्या या 
भेदभावाववरुद्ध लढायचे ठरवले.    



  गाांधी दक्षक्षि आकिकेत वीसेक वषे राहीले. त्याांनी आपल्या पत्नीलाही तेथे बोलावून 
घेतले. ततथे राहािाऱया भारतीय लोकाांचे ते नेते बनले. भारतीय लोकाांचे आयुष्य सहजसोपे 
व्हावे, या दृष्टीने त्याांनी बरेच काम केले. त्याांनी एक वतृ्तपत्र सुरू केले तसेच एक मोठे 
शते िरेदी केले. ततथे भारतीय लोक परस्पराांना मदत करण्यासाठी एकत्र काम करत. हे 
लोक ततथे आपले कपड ेस्वत:च बनवत आखि शतेीसुद्धा करत. त्याांनी शतेात सांत्री 
वपकवली तसेच भाकरीसाठी लागिारा गहूदेिील स्वत:च वपकवला.   



त्या 

  दक्षक्षि आकिकेच्या सरकारने भारतीय नागररकाांवर एक 
ववशषे स्वरुपाचा कर लादला. गाांधीांनी लोकाांना हा कर न 
भरण्यास साांगीतले आखि लोकाांनी त्याांचे ऐकले. कर 
भरण्यास नकार हदल्यामुळे जनरल स्मट्स या पोलीस 
अचधकाऱयाने गाांधीांना तुरुां गात डाांबले. ततथे र्मळालेला 
मोकळा वेळ गाांधीांनी वाचन आखि चचांतन करण्यात 
घालवला. शतेावर र्मळवलेले ज्ञान वापरून त्याांनी तुरुां गात 
चपलाही बनवल्या. अिेरीस, लोकाांचा रोष वाढू लागल्याने 
जनरल स्मट्स याांना गाांधीांना सोडून द्यावे लागले.  

  गाांधीांना वाईटाववरुद्ध लढण्याचा एक नवा मागा सापडला. ते त्याला 
सत्याग्रह म्हित. त्याचा अथा आहे, सत्याचे बळ. लोक याला शाांतीपूिा 
ववरोध म्हिू लागले. बांदकुा आखि मारामारी यावर गाांधीांचा ववश्वास नव्हता. 
त्याांच्या मते, कुिाशी लढायचे असेल तर सवोत्तम मागा आहे, अशी कृती 
करू नका जे समोरचे तुमच्याकडून करून घेऊ इच्च्छतात.  

  सरकारने भारतीयाांना मुक्तपिे जगण्याचे 
स्वातांत्र्य देिारा कायदा करेपयतं गाांधी दक्षक्षि 
आकिकेतच राहहले.  गाांधीांनी जनरल स्मट्सना 
भेटस्वरुप म्हिून तुरुां गात बनवलेल्या चपला 
पाठवल्या आखि त्याांना क्षमा केल्याचे सांकेत 
हदले.  



भारतात परतले 

  गाांधी 1911 साली भारतात परतले तेव्हा भारतावर त्रब्रहटशाांचीच सत्ता होती. भारतीय 
मसाले, वसे्त्र आखि इतर साधनसांपत्ती याांतच त्रब्रहटशाांना रस होता. ते भारतातून हा माल 
घेऊन जात आखि हाच माल पुन्हा भारतीय लोकाांना चढ्या ककांमतीने ववकत.  

  त्रब्रहटशाांनी भारतीय लोकाांना आपला देश परत करावा, अशी गाांधीांची इच्छा होती. 
आपल्या देशावर भारतीय लोकाांनीच राज्य करावे, असे त्याांना मनोमन वाटत होते. गाांधीांनी 
आपले उवारीत आयुष्य हे उहद्दष्ट साध्य करण्यातच घालवले.  
  पि यापेक्षाही आपल्या देशात सवा लोक समान असावेत, अस्पशृ्य म्हिून कुिी कुिाला 
दरू करू नये असा स्वतांत्र भारत त्याांना हवा होता.  



  वककली व्यवसायात गाांधीांनी भरपूर पैसा 
कमावला, परांतु आपले राहािीमान त्याांनी 
साधेच ठेवले. त्याांच्या पत्नीसाठी आखि इतर 
कुटुांत्रबयाांसाठी ही गोष्ट कठीि होती. गाांधीांनी 
आपला पैसा गरीबाांना मदत करण्यात िचा 
केला. ते सवात्र पायीपायीच कफरत असत. 
अांगावर एक धोती आखि पायात चप्पल 
इतकाच पेहराव ते करत. देशभर कफरून 
त्याांनी लोकाांच्या गरजा समजनू घेतल्या.  

  डोळ्याांवर चष्मा आखि बारीक लहानिुरा 
बाांधा असे गाांधी फार लोकवप्रय होते. लोक 
त्याांना महात्मा, म्हिजे महान आत्मा, 
म्हिू लागले. अनेक लोक त्याांना सांत  
मानत, कारि त्याांचे वतान फारच चाांगले 
होत.े  

  लोक आपल्याला सांत मानतात, ही गोष्ट गाांधी हसण्यावारी नेत. एकदा गाांधीांसोबत 
रेल्वेतून प्रवास करिारी एक व्यक्ती प्लॅटफॉमावर पडली. पि त्या व्यडक्तला इजा झाली 
नाही. ती व्यक्ती गाांधीांना म्हिू लागली की तो त्याांच्यासारख्या सांत व्यडक्तसोबत बसला 
होता, म्हिूनच वाचला. गाांधी हसतहसत त्याला म्हिाले, “मग िरांतर तू प्लॅटफॉमावर 
पडायलाच नको होतास!” 



  भारताला स्वातांत्र्य हवे असेल तर भारतीयाांनी त्रब्रहटश 
माल िरेदी करिे थाांबवले पाहहजे, हे गाांधीांना जािवले होते. 
त्याांनी लोकाांना इांग्लांडमध्ये बनिारे कपड ेिरेदी करू नका, 
असे साांचगतले. च्जथेच्जथे ते गेले, त्याांनी लोकाांना चरिे 
हदले, जेिेकरून लोक आपले कपड ेस्वत:च बनवू शकतील.  

लोकाांनी स्वयांपूिा व्हावे, त्यामुळे त्याांना त्रब्रहटशाांची गरजच 
पडिार नाही असे त्याांना वाटत होते.  

  सवांनाच मीठाची गरज असते. भारताच्या सांपूिा ककनारपट्टी भागात हे मीठ बनते. मीठ 
समुद्राच्या पाण्यापासून तयार होते. परांतु हे मीठ गोळा करण्यास त्रब्रहटशाांनी भारतीयाांना 
मनाई केली. हे मीठ काही त्रब्रहटश कां पन्या गोळा करू लागले आखि पुन्हा ते भारतीयाांना 
ववकू लागले.  

  गाांधीांना त्रब्रहटशाांची ही अरेरावी पटली नाही. त्याांनी एक आांदोलन सुरू केले, मीठाचा 
सत्याग्रह.  हजारो लोक गाांधीांसोबत समुद्रतटाकड ेचालू लागले. समुद्रककनाऱयावर गाांधीांनी 
मूठभर मीठ उचलले. इतर लोकाांनी त्याांचे अनुकरि केले. त्रब्रहटश सरकारने गाांधीांना अटक 
केले. लोकाांनी मात्र आांदोलन सुरूच ठेवले. ते त्रब्रहटशाांना ववरोध करत राहहले. परांतु त्याांनी 
हहांसा मात्र केली नाही.    



मी आज जे काही केले ती िूप लहानशी बाब होती. त्रब्रहटश मला माझ्या स्वत:च्या 
देशात आदेश देऊ शकत नाहीत, हे मला त्याांना दािवायचे होते. - गाांधी 



सवाशे्रष्ठ मानव 

    1931 साली टाइम मार्सकाने मॅन ऑफ द 
इयर म्हिून गाांधीांची तनवड केली. गाांधी हे 
जगभरातील सवााचधक महत्त्वाच्या व्यडक्तां मध्ये 
गिले गेले. यानांतरही त्याांचे राहािीमान 
साधेच राहहले. भारताच्या स्वातांत्र्याचा लढा 
त्याांनी सुरुच ठेवला. परांतु त्रब्रहटश भारतावरची 
सत्ता सोडून द्यायला तयार नव्हते.  

  एकदा गाांधी त्रब्रहटश पांतप्रधानाांना भेटण्यास 
इांग्लांडला गेले. त्याांच्या अांगावर फक्त धोती, शाल 
आखि पायात चपला होत्या. गाांधीांच्या या पेहरावावर 
कुिीतरी आश्चया व्यक्त केले. गाांधी र्मच्श्कलपिे 
उत्तरले, “गरजच वाटली नाही. त्रब्रहटश पांतप्रधानाांनी 
आम्हा दोघाांना पुरतील एवढे कपड ेघातले आहेत.” 

  दसुरे महायुद्ध सुरू झाले. भारताने आपल्या बाजूने 
लढावे अशी त्रब्रहटश सरकारची अपेक्षा होती. तर 
त्रब्रहटशाांनी भारत सोडून जावे, अशी गाांधीांची इच्छा 
होती. त्याांना भय होते की इांग्रजाांवर सूड 
उगवण्यासाठी जपानी सैन्य भारतावर हल्ला करेल.  



    लोकाांना चचथाविी देऊन दांगल भडकवल्याचा 
आरोप ठेवून त्रब्रहटश सरकारने गाांधीांना तुरुां गात 
डाांबले. गाांधीांनी तुरुां गात अन्नाचा त्याग केला. 
आपली आई करायची तसा कडक उपवास 
त्याांनी सुरू केला. ककत्येक हदवस उपवास 
केल्यामुळे ते िूप अशक्त झाले. उपवासाने 
तुरुां गात गाांधीांचा मतृ्यू होईल, या भीतीने 
त्रब्रहटशाांनी त्याांची सुटका केली. 

  1947 साली महायुद्ध सांपल्यावर त्रब्रहटशाांनी भारताला स्वातांत्र्य 
हदले. सांपूिा भारतभर हा हदवस साजरा झाला. भारतीय कााँगे्रसच्या 
अध्यक्षाांनी गाांधीांना भारताचे राष्ट्रवपता म्हिून घोषीत केले. गाांधी, 
त्याांच्यासोबत चालिारे त्याांचे अनुयायी, गाांधीांचा गोल चष्मा आखि 
चरिा हे सारे स्वतांत्र भारताचे प्रततक बनले.   

  पि या हदवशी गाांधी पुस्तके वाचत, प्राथाना करत घरीच राहहले, 
राजकारिापासून दरू! आपल्याला 125 वषे जगायचे आहे, असे ते 
नेहमी म्हित. परांतु आता त्याांना तशी िात्री वाटत नव्हती. त्याांचे 
वय 78 वषे झाले होत.े अततश्रमामुळे ते थकून गेले होत.े   

  एक हदवस भारताला स्वातांत्र्य नक्की र्मळेल, अशी आशा गाांधी सदोदीत 
बाळगत. “मी नेहमी आशावादी ववचार करतो. अद्यापतरी मला जमीन 
हदसलेली नाही, हे मी मान्य करतो. पि अिेरच्या क्षिापयतं कोलांबसला 
तरी कुठे जमीन हदसली होती!”  



अांततम लढा 

  गाांधीांनी पुन्हा एकवार उपोषि सुरू केले.    
  लोकाांनी हहांसा बांद केल्यार्शवाय आपि 
अन्न ग्रहि करिार नाही, हे त्याांनी 
ठामपिे साांचगतले. तीन हदवसाांनांतर, हहांद,ू 
मुच्स्लम आखि खिश्चन नेत्याांनी 
एकमेकाांसोबत र्मत्रत्व रािण्याचे वचन 
हदले. गाांधीांनी मोसांबीचा रस घेतला आखि 
उपोषि सांपवले.  

  भारत स्वतांत्र झाला आखि दोन धार्माक गटाांमध्ये दांगे उसळले. मुच्स्लम आखि हहांद ू
लोक आपसाांत लढू लागले. मुच्स्लमाांना आपला स्वत:चा देश हवा होता. गाांधीांची इच्छा 
होती की सवाधमीयाांनी गुण्यागोवव ांदाने एकत्र राहावे. परांतु या दोन धमााच्या लोकाांचे 
वास्तव्य असलेल्या शहरात भयानक दांगे सुरू झाले.   



    परांतु गाांधीांच्या अथक प्रयत्नाांनांतरही 
देशाचे ववभाजन झाले. हहांद ूभारतात 
राहहले. मुच्स्लमाांनी पाककस्तान नावाचा 
देश स्थापन केला. भारतीयाांसाठी ही 
मोठी गांभीर पररच्स्थती होती. लािो 
लोकाांनी आपले घरदार, कामधांदा 
सोडून स्थलाांतर केले. भारताच्या 
ववभाजनाच्या धक्क्यातून गाांधीां कधीच 
सावरले नाहीत. आपले प्रयत्न कमी 
पडले, ही बोच त्याांच्या मनात राहहली.   

  “भारताचे स्वातांत्र्य हेच आपल्यासाठी सवाकाही आहे. परांतु ही गोष्ट सांपूिा 
जगासाठीही महत्त्वाची आहे. अहहांसेतून र्मळालेले स्वातांत्र्य हा एक नवा सांदेश 
जगाला र्मळाला आहे.”- गाांधी 



अांततम क्षमा 

  एकदा गाांधी आपल्या एका अनुयायाला म्हिाले,  
“कुिी मला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला तर माझ्या  
शवेटच्या श्वासातून मी परमेश्वराचे नाव घेईन. मी िुन्याला क्षमा 
करीन.” 
  तीनच हदवसाांनी, 30 जानेवारी 1948 रोजी, गाांधी एका प्राथानासभेला 
गेले. तथेे त्याांचे अनुयायी आखि र्मत्रपररवार मोठ्या सांख्येने उपच्स्थत 
होत.े लोकाांमधून वाट काढत ते मांचावर जाऊ लागले. आपले दोन्ही 
हात जोडून त्याांनी लोकाांना अर्भवादन केले.  



    गाांधीांना भारताच्या ववभाजनासाठी जबाबदार 
ठरविारी एक हहांद ूव्यक्ती गाांधीांनच्जक आली. 
त्या व्यडक्तने गाांधीांवर वपस्तूल रोिली आखि 
तीन गोळ्या झाडल्या. गाांधी त्याांच्या र्मत्राांच्या 
बाहुांमध्ये कोसळले. देवाचे नाव घेत त्याांनी 
आपल्या िुन्याला क्षमा केली. िुन्याला अटक 
होऊन फाशीची र्शक्षा सुनावण्यात आली.  

  “मी जािुबुजनू कुिालाही दिुवू शकत नाही, ववशषेत: च्जत्याजागत्या 
मनुष्यप्राण्याला तर नाहीच नाही, भले त्याने माझ्याशी ककतीही मोठे दवुातान 
केलेले असेल.” – गाांधी 

िुन्याला फाशी देण्यात येऊ नये, असे गाांधीांच्या मुलाांना 
वाटत होत.े गाांधीांनाही ते आवडले नसते, असे त्याांचे 

म्हििे होते. त्याांच्या वडडलाांनी िुन्याला क्षमाच  
केली असती. परांतु कुिीही त्याांचे ऐकले नाही.  

िुन्याला फासावर लटकवण्यात आले.  



अांत्यसांस्कार 
  गाांधीांच्या अांत्यसांस्कारसमयी सुमारे पाच लाि लोक उपच्स्थत होते. 
सैन्यदलाची शस्त्रासे्त्र वाहून नेिाऱया भल्यामोठ्या गाडीवर त्याांचे पाचथाव ठेवले 
होत.े ती गाडी फुलाांनी मढवली होती. वरून आभाळातून ववमाने गाांधीांच्या 
पाचथावावर पुष्पवषृ्टी करत होती. सांपूिा जगभरातून लोकाांनी गाांधीांच्या मतृ्यूवर 
शोक व्यक्त केला.  



  भारतात तसेच सांपूिा 
जगभरात गाांधीांना कुिी ववसरू 
शकलेले नाही. भारतातील 
बऱयाचशा शहराांमध्ये गाांधीांचे 
पुतळे उभारलेले आहेत.  



     परांतु गाांधीांनी ज्या गोष्टीांसाठी सांघषा केला त्यात आजही फारसा फरक पडलेला 
हदसत नाही. आजही भारतात अस्पशृ्य समजले जािारे लोक अत्यांत हलािीत 
राहात आहेत. च्स्त्रयाांना अद्याप सन्मानाने वागवले जात नाही. लहान मुलीांना 
अनाथालयात सोडून हदले जात.े कारि त्याांच्या कुटुांत्रबयाांना मुलगी नको आहे. 
चरख्याला तर लोक साफ ववसरुनच गेले आहेत. भारत बराचसा पक्का माल 
श्रीमांत, औद्योचगक राष्ट्राांकडून िरेदी करतो.  



    परांतु गाांधीांनी जगाला हहांसेववरुद्ध लढण्याचा एक नवा मागा दािवला. त्याांनी लोकाांना 
साधे राहािीमानही र्शकवले. त्याांनी लोकाांना कठीि समस्याांची जािीव करून हदली. 
त्याांपैकी काही समस्याांवर उपायही सुचवले. लोकाांना मदत करण्यासाठी आखि देशाला 
स्वातांत्र्य र्मळवून देण्यासाठी पराकाष्ठा केली. त्याांनी जग बदलून टाकले. सवाात 
महत्त्वाचे, त्याांनी लोकाांना एकमेकाांना क्षमा करण्यास र्शकवले.     

  “असा हाडामाांसाचा मािूस या पथृ्वीतलावर होऊन गेला, यावर भववष्यातील 
वपढ्या कदाचचत ववश्वास ठेवू शकिार नाहीत.” अल्बटा आइनस्टाईन, महात्मा 
गाांधी याांच्याववषयी काढलेले उद्गार.  



1. तुम्हाला कोिते गुि सवााचधक महत्त्वाचे वाटतात? गाांधीांना कोिते गुि सवााचधक 
महत्त्वाचे वाटत?  
 

2. क्षमाशीलता हे मूल्य गाांधीांना सवाात महत्त्वाचे वाटे. सवाच लोक चाांगले असतात, 
त्यामुळे चूक करिाऱया व्यडक्तला सुधारिेची सांधी द्यावी, असे ते म्हित. तुम्ही 
कुिाला क्षमा केली आहे? कुिा दसुऱया व्यडक्तने तुम्हाला क्षमा केली आहे?   

  

3. हहांद ूधमाात समाज जातीपातीांमध्ये ववभागलेला होता. अमेररकेत अशी  

      भेदभावाची पद्धत आहे का? अमेररकेतील समाज कशामध्ये ववभागलेला आहे?  

 

4. गाांधीांचा मतृ्यू 1948 साली झाला, परांतु त्याांची मूल्ये आजदेिील च्जवांत आहेत.   
  काहीांच्या मते, अहहांसक मागााने सत्याग्रह हे फक्त भारतातच शक्य आहे. काहीांच्या  
  मते, गाांधी काळाच्या पुढे होते. चचाा करून युद्ध 
  टाळावे, असे ते म्हित. गाांधीांचा प्रभाव  
  असलेला अमेररकी नेता कोि?  

  
5. गाांधीांचे राहािीमान साधे होते.   
  त्याांनी आपला पैसा गरीांबाांवर   
  िचा केला, धोती आखि चपला  
  इतका साधा पेहराव केला. ते  
  एका छोट्याशा िोलीत राहात.  
  एक घड्याळ, चष्मा आखि  
  िाण्यासाठी दोन कटोरे हीच  
  त्याांची सांपत्ती होती. त्याांनी अशी    
  जीवनपद्धती का स्वीकारली ?  



अभ्यास 
1. गाांधीांनी जे काही केले त्यासाठी अनेक गुि आवश्यक होते. स्वातांत्र्यासाठी सांघषा 

करताना त्याांची चचकाटी आखि कििरपिा पिाला लागला. इतराांशी शाांततापूिा वतान 
करताना अांगी केवळ धैया असून भागत नाही. आपल्यावर नाराज असलेल्या लोकाांशीही 
ते सांयमाने आखि क्षमाशीलतेने वागत. गाांधीांप्रमािेच आपिही अनेक गुिावगुिाांनी 
बनलेलो आहोत.  
 

2. आपि काहीही ववचार न करता लोकाांना क्षमा करून टाकतो. बसमध्ये कुिी आपल्या 
सीटवर बसले आखि त्यासाठी आपली क्षमा माचगतली तर आपि “हरकत नाही,” असे 
म्हितो. काहीवेळा मात्र एिाद्याला क्षमा करिे आपल्याला कठीि जाते, ववशषेत: कुिी 
आपल्याला र्शवी हदली ककां वा आपली आवडती वस्तू तोडली तर! अशा पररच्स्थतीतही 
आपि त्याला क्षमा केली तर आपल्याला स्वत:लाच िूप बरे वाटते. 

  

3. लोक ककती पैसा कमावतात, यानुसार अमेररकी समाज आचथाक वगांमध्ये ववभागलेला   
   आहे. वरच्या वगाातील लोकाांकड ेगरजेपेक्षा जास्त पैसा आहे. मध्यम वगाातील लोकाांकड े

सुिसोयीांनी युक्त जीवन जगता येईल इतपत पैसा आहे. िालच्या वगाातील लोकाांकड े
उपजीववकेचे साधन नाही ककां वा ते पुरेसा पैसा कमवू शकत नाहीत. या वगापद्धतीत 
कुिालाही एक वगाातून दसुऱया वगाात जाण्याचे स्वातांत्र्य मात्र आहे.    

  

4. डॉ. माहटान ल्युथर ककां ग ज्युतनयर, याांच्यावर गाांधीचा िूप प्रभाव होता. त्याकाळी   
  कृष्िविीय लोकाांना काही रेस्टॉरांटमध्ये जाण्यास ककां वा बसमध्ये सवाात पुढे बसण्यास  
  मज्जाव होता. डॉ. ककां ग याांनी आपल्या कृष्िविीय लोकाांना गाांधीांच्या मागााने या  
  भेदभावाववरुद्ध लढण्यास र्शकवले. कृष्िविीयाांनी बसमध्ये पुढे बसून आखि हव्या त्या   
  रेस्टॉरांटमध्ये जाऊन या भेदभावाला ववरोध केला.  



5. आपल्याकड ेआर्लशान गाडी, मोठे घर, भरपूर दाचगने असावेत असे लोकाांना  
  वाटते. पि हे सारां र्मळाल्यावर ही सांपत्तीच त्याांची मालक बनते. गाांधीांना  
  भारतातील लोकाांना मदत करण्यावर आपले सारे लक्ष कें हद्रत करायचे होते.  
  त्याांना आपल्या मागाावरून ढळायचे नव्हते. त्यामुळेच त्याांनी अत्यांत साधे  
  राहािीमान स्वीकारले होते.    



महात्मा गाांधी: कालानकु्रम 

1869  मोहनदास गाांधी, भारतात मुांबईनच्जक जन्म झाला.   

1882  मोहन आखि कस्तुरबा याांचे लग्न झाले.  

1887    गाांधी इांग्लांडमधील कॉलेजमध्ये र्शकायला गेले. ततथे त्याांनी कायदा ववषयाचा  
        अभ्यास केला आखि वकील बनले.  

1891  गाांधी भारतात परतले.  

1893  गाांधी आखि कस्तुरबा दक्षक्षि आकिकेत गेले. ते तेथील भारतीय लोकाांचे नेता   
        बनले.  

1911  गाांधी भारतात परतले. त्याांनी साधे राहािीमान स्वीकारले आखि आपला पैसा   
        गररबाांवर िचा केला. भारतीय लोकाांच्या हक्काांसाठी ते सांघषा करू लागले.  

1947  भारताने त्रब्रहटशाांकडून स्वातांत्र्य र्मळवले.  

1948  30 जानेवारी, 1948 रोजी प्राथानासभेत गाांधीांची हत्या झाली.  

अांत 


